
PREFEiTURA MUNiCiPAL DE MATINHAS

CONTRATO NOO5 2/2020

CONTRATACÅo DE EMPRESA PARA

AQUISICÅo DE MATERRAL DE LABORAT6RIO

PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAbDE

DO MUNICipIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS/PB E A

EMPRESA QUIBASA QUiMICA BÅsICA LTDA,

NOS TE則MOS QUE SE SEGUEM

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS佃B, PeSSOa juridica de direito ptbli∞ intemo, COm

詫,謹書謂霊器謡‡詣霊器露盤三笠,上意丁認諾畳語諾
casada, RG 612 616 - SSP佃B, CPF. 215 765.724-04, reSidente e domiciliado a Av. Governador Ant6nio

Mariz, SN, Centro, Matinhas, PB, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE de um lado,

e de outro, a emPreSa QUIBASA QUiMICA BÅsICA LTDA言nscrito no CNPJ sob o NO 19.400 787/000l-

07工OCalizado na Rua Teles de Menezes, 92, Santa Branca, Belo Horizonte/MG, doravante denominada

simplesmente de CONTRATADA. fimam o presente CONTRATO, mediante as clausulas e condic6es

Seguintes

CLAusuLA PRIMEIIVA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

Processo do Dispensa de Licita95o NO O40/2O20, devidamente ra描cado pela Sra. Prefeita Municipal,

Maria de Fatima Silva, de acordo com o disposto no art 14 da Lei Federal nO. 8.666 de 21 de junho de

1993 e altera95es posteriores-

CLÅusuLA SEGUNDA _ DO OBJETO

Constitui o切eto deste ∞ntratO a CONTRATACÅo DE EMPRESA PARA AQUISICÅo DE

MATERIAL Im LABORATOR工O PARA A耶:NDER A SECRETARRA DE SA寄DE DO

MUNICipIO, ∞nforme especifica95es no Anexo I.

CLAUSULA TERCERA - DO VALOR:

Pela execu9都o do dyjeto mencionado na clausula 2a deste instrumento, a Contratante pagar諭Contratada

o valor g」obal de R$ 16.O13,00 (dezesseis mil e treze rcais), referente a entrega dos itens descrito no

objeto. Que poder毛ser paga por dep6sito em conta corrente da Pe§SOa Juridica contratada.

PARAGRAFO tJNICO -　O presente podera ser alterado unilateralmente pela

CONTRATANTE ou em comum acordo entre as partes,

do Art. 65, da Lei 8.666/93 (e altera96es posteriores)・

鮮1dade com



PREFEiTURA MUNICIPAL DE MA丁iNHAS

CLÅusuLA QUARTA - DO PRAZO

O prazo de vigencia 6 ate o final do exercicio financeiro de 2020, ap6s emissao e assinatura deste

instrumento ∞ntratual e respectiva publica辞o de seu extrato.

CLÅusuLA QUENTA - DOS DIREITOS E OBRTGAC6ES DAS PARTES.

Para garantir o fiel cumprimento do小jeto do presente contrato, COntratante e COntratado, Se Obrigam a

CumPrir integralmente a Lei 8.666/93, aPlicada ao presente contrato, ∞nferindo-Se aS PrerrOgativas dos

artigos 58, 59, 66, 71, 74, 79 e lO9, reSPeCtivamente a CONTRATANTE e CONTRATADO, nO que Se

aplica.「 a cada, a16m de.

PARAGRAFO PRIMEIRO - OBRIGAC6ES DO CONTRATANTE.

a) Fomecer todos os meios e subsidios necessarios para que o CONTRATADO forneca o objeto

licitado;

b) Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do pra_ZO

PaCtuado, desde que atendida as formalidades previstas;

C) Designar um representante para acompanhar e fiscaliza∫ a exeCu9aO do presente contrato, que

devera anotar um registro pr6prio, tOdas as ocorr台ncias verificadas;

d) Notificar ao CONTRATADO, imediatamente, SObre as faltas e defeitos obse「vados na execu9to

d〇 〇〇n甘露0;

e) Fiscalizar o re∽lhimento de todos os tributos devidos em decorrchcia dos Equipamentos objeto

do presente ∞ntratO.

PARÅGRAFO SEGUNDO - OBRTGACOES DA CONTRATADA.

a) Executar fielmente o objeto　∞ntratado confome as especifica96es determinadas pelo

∞ntratante, atraV6s dos profissionais que deram causa a Presente Licita9款o;

b) Reparar e corrigir, aS SuaS eXPenSaS, O Objeto deste Cont「ato que se verificarem vicios, def玩tos

ou an§enCias ocorridas durante a execu辞O ∞ntratual;

c) Atender as determinac6es regulares do representante designado pelo contratante, bem assim as

Autoridades Superiores ;

d) Atualizar o andamento dos processos sob sua responsabilidade, informando ao ∞ntratante

acerca dos procedimentos adotados,

e) Responder pelos eventuais danos c餌sados diretamente ao Contratante ou a terceiros,

deco∬enteS de sua culpa ou doIo na execu9肴O do presente Contrato, inclusive os decorrentes de

quaisquer perdas de prazos de entregas sob sua responsabilidade,

f) Manter durante a execu碑O do Contrato, tOdas as condi96es de habilita辞o e qualifica確o

exigidas na licita9肴O e na Lei 8.666/93;

g) Arcar com todas as despesas administrativas, judiciais e de desIocamento, Para eXeCu9豹do

Objeto ora ∞ntratado.

h) Emitir e enviar∴a CONTRATÅNTE, O documento de ∞bran9a em COnformidade com a

legisla確O;

CLÅusuLA SEXTA - DOTACÅo oRCAMENTÅRTA E ORIGEM DOS RECURSOS:

As d。SP。S。S d。∞r,。nt。S d。 Pr。S。nt。 ∞ntratO O∞nerわpor脳da Dotapao Or9ane申



ESTADO DA PARAiBA

PREFEiTURA MUNICiPAL DE MA丁INHAS
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O pre90 indicado na proposta de preap 6 fixo e irreqjustivel・

CLÅusuLA S吏TRA - DAS ALTERACOES:

As alterap6es por ventura necess誼as ao fiel cumprimento do objeto deste ∞ntratO, SeraO efetivadas, nO

que couber, na forma e condi96es do aJrt. 65 da Lei 8・666/93’formalizad思s previamente por Temo

Aditivo, que Pa§Saねa fazer parte integrante deste Contrato.

CLÅusuLA OITAVA - DAS SANCOES

Este contrato poder各ser rescindido unilateralmente pe賞a Contratante, POr conVeni台ncia administrativa ou

por infringencia de qualquer das condi96es pactuadas, independentemente da aplica9歓o das san96es a

Seguir especificadas.

PARÅGRAFO tJNICO - No caso de falhas na execu辞O Ou de inexecu9急O ParCial deste contrato, Ou

infringencia a qualquer clinsula, que nあponha o risoo o exito dos Materiais ora contratados para se

atingir o objeto, bem como aos dos arts 81, 87 e 88 da lei 8.666/93, desde que assegurada a defesa previa

da ∞血atada, POdem ens匂ar a aplica確o das seguintes sane6es.

a) Multa de lO% (dez por cento) sobre o valor global, em CaSO de atraso n5o justificado, nO

CumPrimento da dcteminapao do ∞ntratante;

b) Advertencia,

c) - Suspensao tempor鉦a de participa9fb em licita9∂es e impedimento de ∞ntratar COm a

Pref萌ura por prazo de at6 02 (dois) anos,

d) - D∞larapあ　de inidoneidade para participar de licita96es ou para ∞ntratar COm a

Administra9aO, enquantO Perdurarem os motivos deteminantes da puni9奮O Ou at6 que seja

promovida a reabilitapfro perante a autoridade que determinou a penalidade

CLÅusuLA NONA - DA RESCISÅo

O descumprimento de quaisquer das cldusulas e condi95es ora pactuadas darんmargem a RESCISÅo

ANTECIPADA do presente Contrato, na forma da legisla確O eSPeCifica vigente’Sem que implique em

indeniza96es ou notifica95es pr料ias por parte do CONTRATANTE, COnforme normas de direito

administrativo atinente ao caso.

CLAUSULA D互CRA - DOS CASOS ONmSSOS

Os casos omissos de natureza meramente administrativa, SeraO reSOlvidos pelas partes em consenso

軸態醤蝦棚統裁軸蛮骨Q蘭画等務



ES丁ADO DA PARAiBA

PREFEiTURA MUNICiPAL DE MA丁iNHAS

da Paraiba, eXClusivamente para os motivos da Cl丸lSula 9a, que aS ParteS elegem de logo atraves do

PreSente instrumento, aCeitando e concordando com a sua decisao, ap6s o devido proces§O ]egal, arCando

em corjunto com as custas.

CLÅusuLA DEcRA PRIMEIIVA - DO FORO JUDICIAL OBRIGATdRIO

Fica eleito o Foro da Comarca de Alagoa Nova佃B para dirimir quaisquer litigios oriundos do presente

instrumento, COm renincia expressa a qualquer outro, POr mais privilegiado que s匂a, ainda que os

COntratados venham a mudar de endere9O reSidencial ou comercial, eXCluindo-Se aS raZ6es da cl如sula 9a,

POr aSSim estarem de acordo, aSSinam o preseute Temo em O2 (duas) vias de igual teor e forma, na

PreSen9a das testemunhas abaixo fimadas.

Matinhas佃B, 25 de Junho de 2020.

昭惣困惑圏
CNPJ No 19 400 787/0001-07

器等鷲繋

Alexsandro B. Andrade
Assessor Comercial
CP古738,299 354-04



ESTADO DA PARAiBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATiNHAS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NOO52/2020

DI SPENSA NOO4 0/2020

C ONTRATANTE : PREFEITURA MUNIC皿AL DE MAT瓜田AS

CONTRATADA: QUIBASA QUiMICA BÅsICA LTDA

CNPJ NO 19.400.787/0001_07

OBJETO‥　CONTRATACÅo DE EMPRESA PARA AQUISICÅo DE MATERTAL DE

LABORAT6RTO PARA ATENDER A SECRETARTA DE SA血⊃E DO MUNECipIO

宝器謹r謹蕊器’篭憲窪嘉蒜露A 。E SAt朋_PAB - TENSFER如RAS
FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIIENTES DO GOVERNO FEDERAL _ BLOCO

DE CUSTEIO D

PERIODO: At6 o final do exercicio financeiro de 2020


